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'rant
Dinjatakan
walaupun

ilnu

perguruan
dr. E. K.
harian
Cou-

olehnja,

bahwa

risalat

pendje-

dalam

lasan telah diterangkan dengan
pen Hg lebar,
menteri
Van
aarseveen telah menjebabkan
timbulnja dua pertanjaan
jang
essentieel,

jaitu : kekuasaan

pe-.

merintah
dan
pertanggungan
djawab dari keradjaan.
ta 5
Selandjutnja ia menulis, bahwa bagaimanapun djuga besarna kemauan baik rentjana un-

disesuaidang2 itu tidak dapat
ikan dengan rentjana, jang telah

dimuat dalam undang2 dasar dalam

—

tahun 1948

tentang

keterti-

untuk

negari

ban hukum baru

' Belanda,

Indonesia,

Suriname

dan Antillen. Meskipun demikian
“pemerintah dan Staten Generaal
dapat berkejakinan, bahwa
mi-

“salnja berkenaan dengan peristi'wa2

jang tak dapat diduga lebih

' dulu dalam tahun 1948, memang
hal itu harus menimbulkan apa
jang telah disetudjui dalam Kon-

'perensi Medja Bundar dan memang tidak ada
kemungkinan
"lain,
“
»Mengingat segala-galanja jang

“sedang

dipersoalkan,

maka

saja

"pertjaja, bahwa konsekwensi ini
—.— selama konsekwensi itu sesuai

dengan

pertanggungan

djawab

'kita — harus diterima. Seseorang

jang mengira bahwa dengan meinundjukkan
kepada impotensi

—

dari undang2

dasar sadja ia da-

. pat berkata, bahwa konsekwensi
|

itu

tidak

boleh

diterima,

harus

“berfikir, bahwa dengan demikian
'sadja ia telah mengasingkan

suatu jang sudah

bahwa

ditjapai

ia praktis

se-

“dan

tidak memberi

.. kemungkinan untuk mengadakan
(0. kerdja-sama lebih landjut dengan
S megeri Belanda jang bagi pemim| pin2 politik Indonesia toch su| dah sangat sukar karena keada| an dalam negeri.

's Jacob meneruskan tulisannja, bahwa pertentangan dengan
undang2 dasar itu tidak dapat di

1 selesaikan dengan

mudah.

,,Sia-

pa jang melanggar undang2 daar, mengantjam djiwa negara”.
'»Tetapi orang menundjukkan ke

"pada

keperluan2 darurat,

“mematahkan

kekuatan

jang

undang2.

» Djika soal kekurangan waktu su|

dah tjukup untuk ini, maka pada hari berikutnja pun dapat ditjari alasan lain untuk mengesah-

“kan
“|

|.
“&.
“
—

perdjandjian

tersebut de-

— ngan tidak mendapat persetudju-.
——can dari Staten Generaal dan pa-

da hari berikutnja lagi
untuk
mengasingkan penduduk dari ke-

merdekaan2nja
jang
terantjam
dalam undang2 dasar dengan a“ lasan2 ,,guasie plausibel” bagai“manapun djuga.

»Marilah kita mengenai

soal2

jang
tidak
sesuai dengan undang2 dasar itu berfikir setjara
denagn
an

Pemerintah dan Staten Generaal harus mengambil sikap jang
tidak terikat pada undang2 da-

Indonesia:

KN.LP MEMPERSOALK (AN HASILPada hari Kamis pagi dibang-

sal Sitinggil

dari

Kraton Djokja

dilangsungkan sidang KNIP pleno landjutan dengan pemandangan umum atas keterangan Pemerintah. Hadir Menteri2 Susanto, Samsuddin,
Wongsonegoro,

Mangunsarkoro,
Hakim.
min,

dan

Tampak

pula

Dr. Sumitro,

Lukman

Mr.

Ya-

Ali

Sas-

Mr.

troamidjojo dan Mr. Sujonohadinoto. Jang akan berbitjara .adalah 70 orang. Pembitjara perta-

ma adalah Sigit dari
dan memperdengarkan

Masjumi
suara jg

dan jang paling sesuai dengan
hukum kenegaraan kita
adalah
pembubaran dewan perwakilan,

Sesudah menerangkan, bahwa
dalam keadaan demikian itu akan benjak orang2
jang terkenal
akan kemballi menduduki kursi
dari dewar perwakilan dan kabinet, prof. 's Jacob menulis selandjutnja:
,Pembubaran

:
dewan perwaki-

lan ini — jang menurut anggap.
an saja sangat diinginkan kare-

n2

politik —

harus di

pi praktis semuanja dikuasai oleh
modal asing. Kepentingan rakjat
terdesak. Hasil2 KMB: disesalkan, tetapi walaupun demikian
'minan

sjarat,

bahwa

kepentingan

Komisi atjara P.P.N. memadjukan
'rentjana kepada Komisi Pusat.
»“

Dalam komunike Panitia Persi-

apa Nasional dinjatakan: Komisi
Atjara P.P.N. memadjukan kepa-

supaja dalam

lih akan berusaha,

pemilihan ini terdapat persatuan.

Sesudah itu Presiden akan disum-

pah dihadapan anggota2 madjelis
da Komisi Pusat rentjana atjara
pemilih. Upatjara penerimaan pepenandatanganan undang2 dasar
djabatan presiden djuga berlaku
R.LS., pemilihan presiden jang didjabatan ' di Djokja. (Menurut kabar achir,
ikuti oleh penerimaan
maka pemilihan Presiden ditunda
serta pembentukan Pemerintah

saan Timur56 di Djakarta
menanda tangani undang2 dasar
R.LS. (Peristiwa ini ditunda sam-

pai tgl. 14. Red.).
Penanda tanganan ini berlaku.

pada tempat ini karena proklamasi kemerdekaan pada tgl. 17 Agus
tus 1945 diutjapkan disini oleh

Presiden Sukarno.
Pada

1

hari Kamis tgl. 15 bulan

ini, maka madjelis terdiri dari pe-

milih2 jang mewakil negara2 bahagan akan memilih presiden per-

. tama R.LS. di Djokja. Para pemi—

“

“

.

en

a

ea

sera
Mer
anpeng
nana

ingenai Uni ini harus

—

s3

disahkan

sampai tgl. 17 Des. Red.).
Sesudah itu, bersama2 dengan
madjelis pemilih Presiden akan

mengangkat

tiga

binet serta itu —

pembentuk

ka-

sesuai dengan

andjuran ketiga penjusun kabinet
— ditundjuk
seorang
perdana
menteri dan anggota2 lain
dari

Kabinet. Pengumuman nama2 ang
gota Kabinet pertama dapat diTa
antara tgl. 15 dan 20 De-sember j.a.d.

' Hingga

sekarang

badan2

per-

“ wakilan dari 10 negara telah me-

“nerima baik rentjana undang2 da-

.sar R.LS. serta mengsahkan per-

“setudjuan K.M.B.

,

| Negara2 itu ialah : N.I.T., Kaimantan

Barat,

Bandjar,

Dajak

Besar, Djawa Tengah, Djawa Ti-

kita misalnja ha-

rus mendapat djaminan mengenai
pertenjaan,apakah peraturan me-

dalam |.sundan djuga telah menerima bapersetudjuan2 “ik rentjana undang2 dasar dan

perobahan

“statuut Uni dan
jang bersangkutan
tuut itu ?”

dengan

sta-

hasil2 K.M.B. Red).

dari kita sekalian dalam kerdja-sama jang dipersatu-padukan.

minan hak berdasarkan hukum, seperti djuga didjaminkan da.

lam pasal 8 Undang2 Dasar RIS kepada ,,sekalian jang berada

djuga hadir pada pemungutan su-

dalam daerah-kekuasaan Negara”,

ara.

Pemerintah NIT dan Panitia Persiapan Nasional mempertahankan djaminan ketertiban, keamanan dan hukum sebagai
tuntutan jang terutama dan akan bertindak dengan keras terhadap masing2 jang hendak tjoba mengatjaukan keadaan dengan melanggar tuniutan ini.
Tiap2 kegiatan untuk mengantjam dan
melanggar ketertiban
umum, adalah suatu pernjataan permusuhan terhadap kepentingan2 kebangsaan Indonesia jang sedjati serta akan membahajakan kemudian-hari RIS, sehingga pertjobaan sedemikian
berdasarkan alasan apapun djuga, tidak dapat diterima.
Perselisihan2 dan persengketaan2 antara golongan2 rakjat
Indonesia sendiri berarti melemahkan tenaga rakjat kebangsaan serta menghalangi pembangunan dan kegiatan bekerdja:
maka olehnja jang dalam pada ini terpenting adanja, ialah
kerdja-sama jang dipersatu-padukan.
Bilamana sebentar dalam NIT Bendera Merah-Putih dinaikkan dan dikibarkan setjara resmi pada saat pembentukan Peme-

rintah pertama RIS, maka warna2 ini berarti bagi kita sekalian:

suatu lambang kemerdekan kita, suatu peringatan akan tanggungdjawab jang besar bagi Pemerintah dan Rakjat RIS dalam menegakkan suatu Negara Hukum jang berdaulat dan demokratis,
suatu panggilan untuk bekerdja dalam kesedjahteraan guna mewudjudkan kemakmuran, keadilan sosial serta mempertinggikan
deradjat nusa dan bangsa.

Dengan demikian, maka Bendera Kebangsaan kita itu BUKAN

suatu bendera perdjuangan belaka, malahan suatu bendera perdamaian dan kesedjahteraan, suatu lambang masa jang akan da-.
tang jang berbahagia bagi Indonesia, berkat kegiatan bekerdja

djui dalam soal politik luar negeri.
Tentara Belanda jang pada saat

penjerahan

kedaulatan

tidak

mempunjai kewadjiban disini harus ditarik kembali dalam waktu

6 bulan, seperti djuga

dalam
Royen.

tertjatum

Rum-van

persetudjuan
:

Perdana menteri
menerangkan,

selandjutnja

bahwa

untuk meng

atasi kesukaran2 ekonomi dianggap perlu bahwa segera onderneming2 harus dimulai kembali dan
pemerintah
tidak melupakan disamping itu adanja djaminan sosial bagi kaum buruh, hal mana

djuga telah dibitjarakan

dengan

madjikan2

di Den

luar

negeri

Haag.

Mengenai kedudukan

asing nanti tidaklah
oleh pemerintah

bangsa

dibolehkan

untuk

mengada-

kan perbedaan jang besar antara

bangsa Belanda
dan bangsa asing, demikian Hatta.

Antara
pemerintah ,,Neder“lands-Indie” telah diadakan persetudjuan dengan pemerintah Belanda, bahwa selama
,,Nederlands-Indie” masih mempunjai hu
tang kepada negeri Belanda, maka penghasilan timah di Bangka

akan diberikan kepada Belanda
sebagai djaminan. Djuga persetudjuan ini telah dibatalkan karena
penolakan delegasi Republik,

“Tidaklah dapat
minan kepada

diadakan dja-

pegawai2

jang te-

lah menjeberang jang melebihi da.
ri pada pegawai2 jang setia kepada pemerintah Republik, demikian
-.perdana menteri,
&

:

jang konstruktip dari kita sekalian.
KMB

masih minta bantuan kepada

da dengan apa jang telah disetu-

|

Sjarat jang terutama dalam pada itu, ialah ketertiban dan keamanan sepenuh-penuhnja dalam masjarakat kita serta dja-

dihadiri oleh Menteri Van Schaik
dan Wali Negara Pasundan jang

sepenuhnja. Kalau
terdjamin
sjarat2 ini diterima, maka hasil
KMB dapat diterima sebagai a-

- bahwa hasil KMB dapat diguna

mungkindn2,

atau

bandingan suara seperti ternjata
diatas menerima baik djuga renfjana undang2 dasar. Sidang ini

rakjat umumnja

mur, Kalimantan Timur, Riouw,
Ba- ' “Sumatera Selatan dan Sumatera
. gaimanakah keadaannja
nanti “Timur. (Menurut kabar achir Pa“dalam hubungan ini dengan ke-

besar2an

ik hasil2 K.M.B. dan dengan per-

terhadap

hak2 demokratis, seperti wa
kumpul, hak bersidang dll., dan
dirobahnja sistim produksi hingga

Pasundan

mengeluarkan suara menerima ba-

satu dja-

dilaksanakannja

Parlemen

PENGAKATAN PRESIDEN DITUNlat perdjuangan selandjutnja.
DA DUA HARI.
berlainan dengan keputusan DeKali.
wakil
Noor Kusumah,
wan
Partainja.
Disesalkannja,
hasil2
dengan
mantan, setudju
(Aneta). P.:P.N. memberitahubahwa telah ditetapkan guorum
Pe
" KMB, tetapi minta perhatian
kan,
bahwa
berhubung dengan
darurat, jang semestinja dua-pertan:
Kaliman
bahwa
merintah,
beberapa kesukaran2 setjara prak
tiga tambah satu dan dengan ini
Ink
Republi
dalam
minta masuk
tis dalam penanda-tanganan Undidjadikan setengah tambah satu.
donesia. Djokja tidaklah berpardang2 Dasar R.I.S. pada tgl. 12
Djika demikian, maka lebih baik
metak
tai. Sekalipun hasil KMB
bulan
ini di Pegangsaan 56, maka
penjerahan kedaulatan
ditunda
dite
djuga
dapat
muaskan, namun
peristiwa
itu ditunda sampai tgl.
daripada menerimanja atas dasar
rima: Kurang benar djika orang
14
dan
berhubung.dengan
itu, ma
tidak sehat. Menurut Sigit, mahan
penjera
mengatakan, bahwa
ka pemilihan Presiden dan upaka hasil2 KMB seolah-olah met,
bersjara
tidak
itu
kedaulatan
muaskan, karena Pemerintah me
RIS. tjara penerimaan djabatan. Presia terbukti, bahwa
karenen
den harus ditunda djuga sampai
ngerahkan semua tenaga propadjiperdjan
terikat pada matjam2
tgl. 17 j.a.d.
x
gandanja. Dengan hasil KMB jg
me-,
hal
a
beberap
an, jang dalam
telah tertjapai itu, hanja
409c
"3
:
rugikan.
dari kehendak rakjat
dipenuhi.
belandja Keterangan
anggaran
PemerinHeran
Sigit menjesal, bahwa PemerinHindia Belanda, dikatakan, bah- |
tah tidak tjukup memberi ketetah Republik.
mengobral
wa Hindia Belanda
rangan dan dokumen2 untuk dime
au
pangkat dan gadji terlamp
peladjari ' Ditanjakan
berapa
gi. Madura tjukup dengan peme-' (2 — (Aneta). Menjambung keteradjumlah serdadu KNIL jang dirintahan residensi tetapi didjadi- “ngan pemerintah jang telah diuterima dalam tentara RIS dan bajg- tiapkan perdana menteri
Hatta
kan negara dengan menteri2
gaimana kedudukan misi militer.
pleno
sidang
pembukaan
dalam
Pe-,
i.
Hendaknja
bergadji tingg
Sigit tidak setudju dengan hasil
P
KNI
b.
jang
ke
VI,
maka
nasi
n
tika
erha
memp
ntah
meri
KMB.
Irian permasaalah
' Smengenai
kaum buruh.
pula,
gkan
Umar Hubois, wakil golongan
meneran
menteri
dana
untuk
“Sesudah sidang ditunda
ai
$
“bahwa
karena
rakjat
Irian
belum
Arab dari Djawa Timur kataraan
itja
pemb
maka
,
menit
15
kah,
bahwa
hasil2 itu adalah
mulaikan pula dengan pembitjara' sanggup untuk menentukan kedumaximum daripada apa' jang dapertama Diah jang menerangkan, . “dukannja setjara demokratis dan
pat ditjapai.
Golongan peranaadem-pauze ' uar negeri untuk menghadapi
kan Arab belum pernah memisah
kan sebagai suatu
kan diri dari perdjuangan Indojuangan
perd
sulitan2 setelah kedaulatan disetkan
ndju
untuk mela
rahkan, maka Belandalah jang lenesia, karena ikatan agama jang
dikemudian hari. Ia tidak menjabih tjakap untuk mengurus Irian.
kuat. Ia setudju dengan persetutakan setudju atau menolak.
»Bahwasanja kita tidak melepasindo
djuan KMB.
Han
Perk
dari
unan
Mr. Tamb
kan Irian, ternjata dari penolakan
Pangeran Surjohamidjojo, wadapat menerima hasil KMB. Hen
delegasi Republik atas usul Belankil Solo, setudju dengan
hasil
daknja soal Irian mendjadi atja.
da untuk mendjadikan suatu conR.L.S
dari
KMB
dan menjokong kebidjakra pertama
condominium
karena
dominium,
sanaan Pemerintah.
Soal Irian
Drs. Danuhusodo tak dapat
Kita terima
kekupendjadjahan.
na
berarti
bukan suatu kekalahan. Ia jakin,
mengambil sikap, kare
dan Irian
ini
9070
rinjang
Peme
hasil
dulu
dari
an
rang
kete
bahwa Irian akan
dimasukkan
rangan
akan kita perdjuangkan terus”, de
dalam RIS. Surjohamidjojo
metah.
mikian Hatta.
minta supaja lekas disahkan berMoh. Jusuf dari Sumatera meharima
Mengenai politik luar negeri,
mene
i
tetap
“dirinja daerah istimewa bagi Solo, njesal akan
perdana menteri menerangkan,
sil KMB dengan sjarat.
“hal ini djika mungkin sebelum pebahwa Negeri Belanda dan RIS
njerahan kedaulatan.
Aypatty dari partai Murba tiakan masing2 mengurus
politik
haakan
i
sekal
sama
ju
dak setud
Sadjarwo, wakil Barisan 'Tamengatur
akan
dan
negerinja
luar
sil2
KMB.
5
teoriris
bahwa
Di, menerangkan,
sapaan
bersama dalam hal2 jang mengehasil KMB menguntungkan, tetanai kepentingan bersama.
Dalam hal pertahanan tidak be

bali .| dengan
jang biasa atau suara
jang terbanjak
diperbanjak.

ini bukan hanja soal pembersihan

(Aneta).

|

Hasil2 Konperensi Medja Bundar berarti pengwudjudan segala
tjita2 kebangsaan Indonesia dalam lapangan politik, ialah kemerdekaan dan kedaulatan kebangsaan, dan dengan demikian
pengachiran segala perdjuangan belaka dan pertentangan2,
Babakan pembangunan dan pengokohan RIS kini sudah mulai
setjara pasti.
Untuk maksud itu dibutuhi tenaga dan kegiatan pekerdjaan

pada hari Sabtu pagi dengan 64
suara setudju dan 2 anggota tidak

ia setudju menerima hasil2 KMB
dengan

»sebenar-benarnja oleh
kita sekalian.

PASUNDAN MENERIMA BAIK HA.
SIL2 K.M.B.

.

sar, karena kepentingan negara
jang maha-besar — menurut peIni adalah
mandangan mereka.
suatu keadaan jang tidak usah bo — RS. Pada tgl. 12 Des.,
maka
leh Penanganan: erus dan jang
wakil2 Republik Indonesia, negatak mungkin dapat dibenarkan
2
“serta
h2
tergabung da-

oleh mereka jang terpaksa mendjalan pelanggaran itu. Suatu
djalan untuk berdamai dengan
hal2 jang tidak menurut hukum

SUPAJA DITJAMKAN|

telah melahirkan persetudjuan diantara Nederland dan

atur

ia jang »di vuaruakan
diantara Nederland dan

kita,

bangsa

RIS,

berdasarkan

suka-rela

serta

persamaan kedudukan dan hak2”, Dengan demikian, maka sikap
Indonesia,

terhadap

orang2

Belanda

di

Indonesia

sudah dipastikan : Mereka itu adalah rekan kami dalam Uni kita
bersama, pembantu2 pada pemugaran dar pembinaan Indonesia
jang berdaulat. Maka olehnja mereka mempunjai hak2 jang sama,
seperti tiap2 penduduk lain dari golongan bangsa apapun djuga,

aa

dalam

s Jacob dalam
warta
ieuwe
Rotterdamse

TOLLY
PHOTO
STUDIO
PASSERSTRAAT
TELF.
No 209.

LN

mahaguru

baris'

PTN Ae

oleh

3

:
MANADO:

atas perlindungan atas diri mereka dari Negara Hukum kita jang

Pe

besar

uxjat Belanda”, demikian di
im negara pada
ggi Utrecht, prof.

sekolom,

untuk

merdeka,

na

sebagian

sebaris

f 3.—

g

| & oleh

7

un-

“bagaimana hal ini

“

dengan

Sultawesi- Utara

untuk

Harian

| keterangan2,

“u4i

No.

sebulan

#'1.—

(sekurang2nja
atau kurang).
UNTUK KOTA

TJABANG

TOMOHON.

an dimaksud

TH.

Dexpenisi @engapuan)
Iu
—| Pemimpin UMUM (rumah) Tha KIE 53

Mengenai pangkalan Surabaja,
diterangkan bahwa basis Surabaja tetap berada dibawah kekuasaan RIS dan disanalah akan berki-

bar pula Sang Merah Putih. Hanja untuk mengurusnja akan diangkat oleh pemerintah RIS, atas
usul marine Belanda, ahli2 tehnik

Belanda. Tindakan ini diambilnja,

karena kita belum sanggup untuk
mendjaga pantai2 jang demikian
pandjangnja dengan 3 atau 4 buah kapal sadja, apabila ada serangan dari sesuatu negara jang besar. Oleh karena itu kita memindjam armada Belanda dan sesudah satu tahun akan kita tindjau
kembali keadaannja,
demikian

Hatta.

i

Achirnja perdana menteri menerangkan, bahwa kewadjiban sidang KNIP pada waktu ini, ialah
pertama, selekas mungkin mengsahkan UUD sementara jang telah dibuat di Den Haag oleh de-

legasi Republik dan 'BFO, karena

atas dasar inilah nanti akan diserahkan kedaulatan oleh pemerintah Belanda kepada RIS. Kedua,

meratifiseer mantel-resolutie. Ke.
tiga, soal penjerahan kedaulatan
Republik kepada RIS.

MENTERI

STIKKER DI

KARACHI.

(AFP). Setibanja di Karachi,
dalam perdjalanannja ke negeri
Belanda, menteri D. 'U. Stikker
menerangkan kepada para warta-

wan, bahwa Indonesia sedang
menghadapi djaman bahagia. Republik

Indonesia

Serikat

akan

makmur, asal sadja ia dapat men
djaga ketenteraman dan ketertiban, demikian Stikker, jang menam
bahkan, ,,bahwa di Indonesia itu
masih ada sedikit banjak pendja-

hat2”,
Menteri . Stikker

meramalkan

bahwa Indonesia tidak akan meng

alami kesukaran2 dalam lapangan
kewangan dan ia berharap, bahwa negara baru ini dapat menju-

sun suatu anggaran belandja jang
setimbang dalam dua atau tiga tahun jang akan datang. Walaupun

pada penjerahan kedaulatan

itu'

barangkali dapat timbul beberapa
kesukaran2, menteri luar negeri
Belanda itu berharap, bahwa kesukaran2 itu dapat
diselesaikan
seketika itu djuga.
Komisariat2
Tinggi
di Den
Haag maupun di Djakarta akan
mulai bekerdja pada hari penjerahan kedaulatan, jani: pada tanggal 27 Desember. Achirnja menteri Stikker menerangkan, bahwa
drs. Hatta akan berangkat kenegeri Belanda untuk menerima kedaulatan dari Ratu Juliana.
TANGGAL
15 DESEMBER KIRA2
1000 ANGGOTA TNI Di SURABAJA.
(Aneta). Sekarang sudah ham.
pir dapat dipastikan, bahwa pada

tanggal 15 Desember di Surabaja

akan ditempatkan kira2 1000 ang

gota TNI. TNI ini akan segera
dikerdjakan untuk memelihara ke
tertiban dan keamanan. Selain da
ri bataljon Djarot, di Surabaja akan ditempatkan

djuga

setengah

bataljon lainnja. Mereka ini akan
ditempatkan ditangsi Gubeng dan
dibarak dekat djalan Viaduct.
Setelah penjerahan kedaulatan,
major Djarot akan bertindak se-

bagai komandan militer kota Surabaja.
Seterusnja

:
didapat

kabar, bah-

wa kolonel Sungkono mungkin se
kali akan mendjadi gubernur mi-

liter RIS untuk Djawa Timur dengan berkedudukan di Surabaja.
Mungkin markasnja akan bertempat dibalekota, jang sekarang di-

pakai markas divisi-A Belanda.
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jang harus diperhadapkan

kep:
da pengadilan karena kedjahatan:
jang tidak bersifat politik, sedang
seorang lain, seorang bekas militer, harus lagi mendjalankan hu-

lah ditundjukkannja. Ia mengata

| kan, bahwa keterangan2 Manuils.

' ky mengenai KPBBI tidak djudjur

.

dan Hood mengatakan, bahwa da

.

lam perselisihan ini KPBBI
menolak

usul

Ukraina, jang sebagai dikatakan-

. nja akan mengatjaukan pekerdjaan Dewan Keamanan.

Van Heuven Goedhart
angkat suara.

.. Kemudian tibalah giliran wakil
Belanda, mr, dr. G. J. van Heuven Goedhart untuk berpidato.

“Ia menguraikan tentang pekerdja
.an dalam KMB. Ditundjukkan o“lehnja,
bahwa
tidak ada lain
sumbangan
jang
menjebabkan
. berhasilnja konperensi dari pada

djiwa kerdja sama, jang terdapat
selama

dilangsungkannja

konpe-

rensi itu,

Selandjutnja dikatakan oleh
Van Heuven Goedhart:
,,Bagi
saja agaknja tidak ada lain hal
jang memberi harapan untuk kerdja sama antara negeri Belanda

dan

Republik

Indonesia

Serikat

dimasa jang akan datang
dari
| pada djiwa kemauan baik ini, jg
memungkinkan fihak2 jang berselisihan untuk mentjapai hasil2,
jang pada waktu ini sedang ditindjau oleh komisi ini”.
Van Heuven

Goedhart dengan

pedas mengetjam pidato Manu“ilsky, jang telah menggunakan
kesempatan untuk menjatakan ke
tidak-puasannja

terhadap

ketiga

delegasi pada KMB dan jang rupa2nja adalah demikian gusarnja
terhadap
.ia

kenjataan itu, sehingga

tidak

dapat

membitjarakan

perselisihan2 pada waktu
sekat
rang antara negeri Belanda dan

' Indonesia dan karena itu ia mem

bitjarakan sadja perselisihan an'tara negeri Belanda dan Indonesia dalam masa jang lampau.

.

Selandjutnja

Van

Heuven

dikatakan

oleh

Goedhart: ,,Kare-

j saja

pudji

sanaannja,

masih

akan

gai tawanan dan praktis telah di

Belanda dan bahwa KPBBI kare-

protes terhadap tetap adanja ten-

belum

diwakili

- membela diri terhadap serangan
tadi, adalah suatu
kehormatan
. bagi saja untuk memprotes, bahwa mereka telah disebut sebagai
pengchianat
oleh
Manuilsky.
— Bukan sadja orang tidak usah
terhadap

ke-

. njataan, bahwa pemimpin2 Indo-

na ia,harua dibubarkan dengan
segera. | ikatakan olehnja, bah-

dah penjerahan kedaulatan, ter- .
hadap status baru dari Surabaja

kan resolusi bersama itu bermaksud untuk menjimpan masaalah

sebagai pangkalan laut dan terhadap tidak dimasukkannja Irian

persetudjuan

pula”.
' Tuan

Van

Heuven

Goedhart

menjatakan terima kasihnja
kepaaa wakil2 jang telah menga. djukan resolusi bersama itu dan
menutup pidatonja dengan
mengemukakan sebagai
pendanat“ nja, bahwa diterimanja resolusi
tersebut dengan suara terbanjak
akan sesuai sepenuhnja dengan

perasaan puas dari dunia dengan
hasil baik jang telah tertjapai da“ lam Konperensi Medja Bundar
tadi. Dikatakan olehnja, bahwa
diterimanja resolusi tersebut djuga akan merupakan dorongan ba

gi kedua

fihak untuk tetap me-

mnempuh djalan
terusnja.

kerdja

sama

se-

Setelah negeri2 lain (Syria
dan Birma) menjatakan utjapan
selamat,

wakil Amerika

Serikat,

Austin, menjambut persetudjuan
itu sebagai suatu
pelaksanaan
| azas2 Perserikatan Bangsa2 jang
“ berhasil baik. Ia berpendapat,
bahwa kedua fihak akan dapat
mengahrapkan

bantuan

Perseri-

katan Bangsa2, djuga' dimasa: jg

akan

datang.

Austin

menjokong

resolusi tersebut dan
mengatakan, bahwa
,,Amerika Serikat
melihat tumbuhnja
persaudaraan dan

kembali
kerdja

dari
sama

'antara negeri Belanda dan Indo| mesia sebagai hasil pengaturan
| ini, jang akan menguntungkan
kedua fihak”. Ia djuga menjatakan harapannja, bahwa Republik

—

Indonesia Sgrikat tidak lama la'gi mendjadi anggota Perserikatan Bangsa2.
Ag

Pernjataan2

nja diutjapkan

selamat selandjut
oleh

wakil2

Pili-

' pina dan Afghanistan, setelah
mana wakil Sovjet Uni Tserapkin menindjau kembali masaalah
Indonesia dan Perserikatan Bang

Haag

telah

wmasaalah

terse-

mengatakan,

bah-

menjelesaikan
Tserapkin

Mesir, Fawzi Bey, me-

tapi

wa Sukarno dan
Hatta
telah
mengadakan komplotan
dengan
seorang anggota KPBBI, setelah

mana Setan

Republik

5

diakui

olehnja

akan te-

bahwa

me-

mengandjurkan tiap2 langkah
arah kemerdekaan”.

kan” dengan Negeri Belanda.
Katzsuchy (Polandia) mengealasan2 sedemikian dju

annoome

ini mengenai diri orang2 jang berikut: F. H. W. L. Mongdong, R.
Londong, H. M. Taulu, P. M.
Simangoensong, Bert Supit, Gusta

diperoleh.

Peristiwa,

disebabkan

sendiri,

bahwa

karena

Menurut beliau orang2 Minahasa belum diorganisir dalam ling
kungan partai2: 3096 dapat dihitung termasuk golongan kiri, 3046
dalam golongan kanan,
sedang
4090 termasuk dalam
golongan

penga-

ruhnja sendiri dan bukan karena
KKM atau Twapro,
P.T. Ticoalu.
:

demikianlah

LOTERI UANG:
— SEBESAR

HADJI DJAFAR KIAY HADJI .
TAJIB muda .
tiba dari Mekah dengan kapal udara

Dalam hubungan ini beliau menja

beliau mendapat sedjumlah 32.340
suara,

Orang2 tsb. diatas ini pada hari

berapa minggu lalu, terdapat dua

di Mapanget/kampung Djawa Tondano tgl. 6-12-49.
Terima kasih kepada Djamas Ma-

takan, bahwa beliau sama sekali
tidak mendjadi anggota organisatie2 tersebut. Pada pemilihan itu
ia fak pernah memberikan konsesi
apapun djuga, baik kepada KKM
maupun kepada
'Twapro.
Memang benar banjak orang,
jang
tergolong dalam organisasi2 itu,
memberikan suara mereka kepada
beliau, tetapi kebanjakan dari me-

reka adalah kenalan P.T. Ticoalu

ra'tul Ichwaan dan Gotong Rojong
kampung

Djawa

jang telah meraja-

kan dan memberi selamatan. Serta
kepada sekalian tuan2, Nona2, sobat

kenalan, dan pemuda pemudi kampung Djawa Tondano. ,
Salam kepada Djamasi2 KemaGirian.
3
s

- Kampung Djawa

Tondano

terbagi atas 150.000lot & f 10.— jang bernomor 10.001 sampai dengan
160.000 dan selembar lot terbagilagi atas lot? seperempat af 2,50 guna

12-12-49.

Hadji Djafar Kiay Hadji
Tajib muda.
Wassalam.
1
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.'Darize Har
. Talis Kader.
. Jase Umar,

2 5

Hulinggi I. S.

. Palamani Sinen.
Elong Abdulkader.
10. Permata J. I.

. politik.

HAMINTE

Partai No. 1 dan 2 bergabung.
3. Partai Bung Mandagie. '

Sebagaimana maklum, maka pemilihan Dewan Haminte Manado

4. Hwa Chiao Tsung Hwee.
. Tan Tjin Tong.
. Tan Bian Loe.
2

PEMILIHAN

DEWAN
MANADO.

1. Mandagie J. L. F.

akan berlaku pada tgl. 19 bulan
ini menurut sistim kadaran.
Berturut2 akan dimuat daftar
nama2 tjalon dari partai2.
1, Barisan Nasional Indonesia.
1. Nj. Wawo-Runtu

A. M.

Te

Goan be

, Lie Tiuw

Un

Tjong.

. Lie A. Hien.

aa

. Oei Tjae Liong:
5, Partai Kedaulatan Rakjat,
1. Koagouw D. W.

3. Kairupan S. P.
C.

:

(Akan disambung)

:

Be

Tg
Ta

PEMBAJARAN KERUGIAN MENGENAI MOBIL-MOBIL
JANG DIAMBIL OLEH MOTOR TRANSPORTDIENST,

u.
P.

(Berdasar aturan2 termuat dalam Staatsblad 1948, No, 327).
Menjambung pengumuman2 jang telah disiarkan, maka kepada orang2 jang berkepentingan diberitahukan, bahwa permintaan mengenai kerugian2 jang tersebut diatas itu, selambat-lambatnja tanggal 31 December 1949 sudah harus diterima oleh salah satu kantor M.T.D. jang tersebut dibawah
ini :

# Kantor M.T.D. Bandoeng, Kebon: Kawoeng,
Bandoeng,
djika soal ,,pengakuan hak milik” itu dikelaurkan oleh tempat2 jang ada di Negara Pasoendan”.

eM.T.D.

Afwikkelingskantoor,

Kaliasin 80, Soerabaia,

djika

soal ,,pengakuan hak milik” itu dikelaurkan oleh tempat2
jang ada di Negara Djawa-Timur dan Madura.
Ila Semarang,
» M.T.D. Afwikkelinkskantoor, Soenarioweg
djika soal ,,pengakuan hak milik” itu dikeluarkan di Semarang.
e M.T,D. Afwikkelingskantoor, Samboeng Djawa, Makassar,
djika soal ,,pengakuan hak milik” itu dikeluarkan di Makas-

&

Bass5
BD
2

Ea

sar.

ONG KHING HONG
Ibu

lain,

@ Kantor pusat dari M.T.D, (bagian IV), Vrijmetselaarsweg
27, Djakarta, djika soal ,,pengakuan hak milik” itu dikeluarkan di Djakarta dan lain2 tempat jang tidak berada dalam

Lahir dengan selamat

Manado, 9-12-49.

#1 .500.000.—

po-

4, Ander

H. R. TICOALU.

an suara ulangan di Minahasa,
teristimewa jang mengenai distrik
pemilihan
Minahasa Utara, tak
dapat diambil sebagai dasar untuk mempertimbangkan
hasil2

termasuk golongan tahanan2

«

,Saja seorang jgsetiapada N.I.T.”
Dalam sebuah interpiu dengan
seorang wartawan dari Kementerian Penerangan NIT, P. Tuan
-H. R. Ticoalu, anggota'Parlemen
untuk Minahasa Utara jang baru
dipilih, mengemukakan bahwa bahan angka2 mengenai pemungut-

'J.

2. Madjid A.

dari bahagian pertama orang2 tahanan politik jang dibebaskan be-

tuan

jaitu

Tanod

Ngantung, H. J. Runtu, A. H.
. Waworuntu, V. Mandey.

Minahasa.

jang

Pembebasan

Sabtu j.l. telah dibebaskan. Selandjutnja dapat dikabarkan, bahwa

demikianlah

orang

ana

, Pakaesan

berhubung dengan tuduhan atas
kedjahatan2 jang tidak bersifat

perintah untuk melepaskan sembilan orang tahanan politik (poli-

ke

(Akan disambung).

DARI TAHANAN2
POLITIK.

verdachten).

Tiga

Oa.

2. Parts

litik tsb. diatas dan sekarang masih berada dalam tahanan, akan
lagi diperhadapkan dimuka hakim

Dari pihak resmi diberitahukan,
bahwa atas perintah dari Pemerintah di Makassar,
'maka oleh

tieke

politik.

Dengah,

menurut

Opsir Djustisi di Tomohon telah
dikeluarkan lagi beberapa surat

kon-

perensi itu adalah konstruktif,
Bey mengatakan: ,,Kami akan
membantu rakjat Indonesia kearah kemerdekaan
dan
akan

nembak
mati pemimpin2
Front
Rakjat dan kemudian mengadakan persetudjuan ,,jang memalumukakan

PEMBEBASAN

nerangkan, bahwa masaalah Indonesia masih belum diselesaikan

sepenuhnja olah KMB,

diri dari NIT,

ai

dalam R.LS.

but.

daerah2

Semua
lum

tersebut

diatas itu.

permintaan jang pada tanggal 31 Desember

diterima

oleh

salah“satu

kantor

tersebut

1949 be-

diatas,

tidak

dapat diurus lagi oleh M.T.D. Mereka jang berkepentingan
tsb. '” diatas
berhubungan
hendaknja sesudah tanggal
langsung dengan Direksi dari Raad voor het Rechtsherstel
di Indonesia, Koningsplein West No. 2 Djakarta.

Kepala Motor

:

Transport

Kantor

Pa

Dienst

7
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Stichting ,BIJSTAND INSTELLINGEN FONDS" di Batavia-Centrum.
' Djumlah hadiah? besarnja £ 750.000.— jaitu:
1 hadiah dari f 100.000.—
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Pen

bahkan tjinta mereka

terhadap berdjuta2 orang, jang
mereka wakili telah
dibuktikan

Den

ter

besar dari Minahasa hendak me' misahkan

wa orang2 jang telah mengadju-:

| nesia tersebut adalah
sungguh2
| wakil2 sebagian
terbesar
dari

rakjatnja,

ketua KKM, seolah2 sebagian

oleh - belunggu”. Wakil Polandia mem-

mentjekik rakjat Indonesia

kebidjak-

disini dan karena itu tidak dapat

lagi merasa sangsi

telah membantu

tidak Indonesia dengan alasan, bahwa

pernah berat sebelah. Ia menganandjurkan untuk menerima reso-

lusi bersama dan

bahwa

KPBBI

ia menuduh,

Uh WN

—

“keuletan dan kesabaran jang te-

itu

Mereka

tuduhan2

K9

but persetudjuan ini sebagai suadjasa dari PBB jang besar se4 li dan memudji KPBBI untuk

sa2. Dalam pada

dari

nh

Australia Hood menje-

desertir.

On

— Utusan

sebagai

telah dibebaskan

OONA

kuman

Djumlah

Gk

HE

Ke

ra
Pi

Ira

ai

55000.—

NOOD.—

». 110.000.—
none

500. —
Pan

100. —

60.000,—

1500 hadiah

f

“Lot? dapat diperoleh:
I. pada kas? dan bank? jang tersebut
contant dengan uang jang sah:
ESCOMPTILOBANK
N.-V.,
(di Bataviakota tidak
Makassar
Manado,

2.

£ 100.000.—
s3 YOWOOK
». 50:000-—
2 5000015
75.000.—

diadakan
Medan,

dibawah

50003

ini,

pembajaran

Padang,
Palembang,
Semarang,
Soerabaja, Sibolga dan Telokbetong.
DE JAVASCHE BANK di Bandj armasin, Pontianak, Malang.
zending
melalui pos, paling
.banjak
Setjara
,,aangetekende
seorang
atau se-alamat, hanja
dengan
pe ngiriman
10 lot buat
postwissel kepada Escomptobank N. V. Batavia-C., (Posttrommel 58),
di Bandoeng,. Cheribon, Makassar, Manado, Semarang, Soerabaja,
Medan, Padang, Palembang, Sibolga dan Telok Betong. '
Untuk
tiap-tiap
satu lot penuh atau bahagian dari satu lot
penuh
harus . dibubuhi
f 1.—- guna
bea . administrasi dan
pengiriman.

akan dilakukan pengiriman
maka

Djikalau
lot?
tidak
terdjual
habis,
dikurangkan menurut perimbangan.

PENARIKAN

DI

BATAVIA

kubudjuk,

1

. . 2

supaja suamiku membawa rotinja, djika hendak kekantor:
$ Selalu ia mendjawab: ,,Saja tidak mempunjai waktu
untuk memakannja”.
Berobahlah hal ini, sedjak saja memakai Palmboom.,
| Tidak akan ia kekantor, djika tidak dengan sandwichnla.
7
ha! » Mengambil waktu sebentar untuk bungkusan jang berisi

tenaga

itu,”

katanja

kepada

teman-teman

sedjawatnja

PADA

4

dan

Itulah jang ditjapai dengan Palmboom jang sesungguhnja
“ada suatu hasil dari tjahaja matahari dan vitamin.

28

akan
:
van

8 pagi.

27

A

1950

PENDJUALAN

PADA

hadiah?

3

JAN.

djam

dapat

rembours,

ketjuali djika
tanggal
ini
dipertjepat
oleh
Secretaris
Staat, Hoofd van het Departement van Sociale Zaken.

MULAI

Tak

dikantor.

Djika djumlah lot? jang disediakan untuk dikirim telah ditutup
jang diterima sesudah itu dianggap
semua, maka
poswissel:
untuk loterij jang berikutnja, ketjuali djika sipengirim memadjukan
permintaan lain.

Tidak

2

Batavia-C.,
Noordwijk 25
pendjualan), Bandoeng,
Cheribon,

JANUARI

1950
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